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PROTOCOLO DA REUNIÃO-DA HANHAGÁ ELIONÁ, REALIZADA A 27-10-1954

: :
: Bror

Prasantes- Chaveris du Hanhagã Eliona: 5. Korabtehevsky e 1. Siksu Imazkirut posta); E. Barlach e A. Plut (eChatl); l, Shuster e E. Olani (Mofalsim); A. Volach, ñ. Akselrod e Ba Epstein (6. Zaid); Ra Cohen (Chanita);A, Raban (mazkirut do ichud). Da sazkirut do Ichuds l. lzreoliy S. Bernstein, 1. ben Porat. Garin argentinosS. Aides. Ga Neenan [schelTach). e
Ra ordem do dias a situação na Hanhaçã. À palavras

Karabtohavsky > Nada tenho a acrescentar 3 chbcular enviada faz poucos dias aos chaverin, a nao ser quenão salrel desta reuntão sem uva solução definitiva. Já se tornou ridículo que es cada rounião o nesao problemavon 3 mesa. Sel perfeitanente que todos nos estanos convencidos da mesma coisas de que nao pode existir um mosvimento mundial unificado e desenvolvido sem una centra! mundial forte; e quo esta contral mundial nao pode funcionar sen chavoria. A Hanhagá Elioná ja há quasi un ano conta cos apenas 2 chavoria, us dos quais so pods ocuePar-se de um setor muito reduzido do trabalho. Na prática somente eu tenhodo me encarregar de toda a atividadecentral, de satistazor as exigénelas do aovisento en Programs, en publicações, em schlichim, en orientagáo. E 6claro que isto não sucedeu. Uma pessoa pode realizar satisfatoriamente uma atividade, se deixar outras de lado;ou então, tentará ao 36980 cumprir todas as tarefas, e não realizar nenhusa, É isto o que estasucedendohá 9 meses: trabalhos fundamentais abandonados, atividades começadas e não levadas adianto, a Hanhaga Eliona quaño $ sentida como tal nos movimentos. 2 0Promessas ou estou ouvindo há meses seguidos. O que deprime, 6 que justamente dos meshakis que mais prosxinos e ligados devian estar ao movimento, essas promessas não são cumpridas. Convençazese vocês de uma vez poro: NOSSO campo & pequeno, não podemos mobilizar qualquer chaver do lebud, 8 nosso campo se resume quasi quexclusivanento nos assim chamados "“Lifalin tnuatiim". E esses mifalin não querem respondar a essa necessidade!Sulvot Zaid e Nefalsin deven fornecor chaveria, e nao o Fizeran, estão fugindo de suamajor raspensabilidado!Não engarea minha teimosia como oriunda do desespero pessoal, nao é isto, Nossa posição e fruto do nossa congi-ência do movimento, do nosso senso de responsabilidade. Não somos Capazes de sozinhos dirigir o movisonto mundial. Não estamos dispostos a reprosentar senhusa farça; não estamos dispostos a sentar-nos e m Tel Aviv tentan..do trubalhar sem o nísino do sondições, tapando us buraco para deixar outro aborto. Necassitanos de una equipemínima do tas chaverin para cumprir com um sínino do atividado produtivas Cabe aos meshakin compromete-se adi-los inediatanento, e às mosdot do Idhud mobitizá-los. De outra maneira, ercio que nós 2 faremos algo de maisprodutivo voltando aos nossos meshakim,
- Em todas as muchlakot do Ichud faltam chaverim, e apesar de tudo elas trabalham; euencaro a Hanhaga Eliona tembes couo uma machlaké do Ichud, e que pode trabalhar messo com falta de chaverimo0 devenos aceitar a ansaça de demissão dos dois chaveria mobilizados, e devezos obriguelos a continuar, mesmonao realizando 9 mínimo de atividade produtivas Cos relação 5 us chavor de Hefalsin, exigf quo as mosdot 606pressicnassen sobre o meshek, e este daria o chaver. Has o Ichud mobilizou es Nefalsim chavorin para outras fun-ções, € nes 20 menos focou na proposta de un chaver para a Hanhagã Eltonã, Com relacio ג possibilidade de mobi llzarChain Cheras de Dorot, se a mazkirut de ichud se compromete a ecbilizá=to para a Hanhagã Eltoná, o problemaesta resolvido; na sinha opinião 3 chaverin bastan. Alem disso, um dos nossos chaveria cuo trabelhas no Ichud podera consagrar | ou 2 dias por semana para o trabalho na Hanhaçã Eltonã.h - iio ereio que se deva aquí procurar paliativos; esta reunião é responsavel, e é₪a encontrar solucoss definitivas, Falando abortamento, a Hanhagã Eliona não podo cumprir sua tarefa dedirigir o movimento aunijal sen usa equipo suficiente para o trabalho práticos Soluções parciais não vao resolve

oAim problema, vão apenas fazer continuar o satus=guo. Sa bem gue a ancaça de demissão por parte de Karabina emanuel $ us precedente perigoso, não vejo para eles outra solução se não forem satisfaltas as suas exigências,Não vejo cono 2 chaveriu sozinhos podem dirigir todo o movimento; sou desespero e a posição por eles tomada éplenamente justificavel, o devemos dar-lhes º nosso apoio, Se há alguen que não está agindo como deve, são osmeshakio que deviam mobilizar seus chaveria e não o fizeram.
- Compreendo e justifico plenamente y sontimento dos chaverio aobilizados, quandonão veem saida para o seu esforço improdutivo, Creio ףטפ 9816 do pessoas, se ata agora no peude dar uma

solução ao problema, deve transferir todo a responsabilidade de mobilizar chavorim à mazkirut do Ichud, o exigir0618 qua o cumpra. Tambos creio que nao pode haver mejo terno, soluções intermediária: ou todas as tarefas sãototalmente preenchidas, ou abandona=las ao todo. Não se pode dirigir o movimento mundial pela metade; venho daAnsrica Latina e soi queis são os problemas e as necossidades, e devenos rosolvê-los em primeiro lugar aquí, Cul..
po diretanonte efalsia e Guivot Zaid pela situaçao, e exijo deles que satisfaçag as exigências, Coso há aindapossibilidades de mobilizar ghaverin so houver un esforço suprosy, proponho que os chaverin atualmente ou funçãofixem us prazo, digamos us mes, até que haja solução definitiva; e en Laso contrário, abandonar o trabalho,> Un fato e evidentes a Hanhaga Eliona ton atividades relacionadas 608 2regiões, o con 2 1 nguas- espanhol e françes principalmente. E os chaverin que sáo mobilizados deves obrigatoria-
mento conhaser uma dessas línguas, al . i | humano dessas zonas.chaveria so podem ser oncontrados nus nunoro pgeueno de kibut
de fornecer gente para o trabalho, De qualquer manoira, ão vai-se resolver, Háildades de que Chaim Charas sala para o trabalho, e alon disso Shuster podera dar 2 dias Por semana para a Hanhagã
Elioná. E se Pertuuter de Hofaloim tambos sair, tudo estara em ordem, froponho tanben que a Hanhagá Eltoná designuma mazkirut mais reduzida, não ligada aos problemas diarios, o que se Pouna periodicamenta para amalisar proble.
mas gerais do movimentos
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Gjani - Quando conegamos o trabalho, havia una vazkirot peilá que se reunia periodica»
mente, mas Karabina deixou de convocê-la já ha meses, sem motivo. !i-ã9 acolto a aseaça de danissão dos chaveria
mobilizados, Proponho que se designe aquí usa mazkivut palla que sa reuna usa vez por sonana, e que, ales de sá
discutir os problemas, seus componentes receban tarefas divorsas, mesmos que não sejas mobilizados os vhaveria
exigidos, 2

a Karabishevsky - Mio aceitarel de nehhuna foraa esta propostas É un pseudo=pallativo, que nao resolve ne-

nhum problema, Acoito uma mazkirut, mas não um corpo que se reuna periodicapente para recober tarefas que somen-
te mobilizados de tenpo integral podem so libertar para cumprivo Esta solução pode ajudar porum nes, nas não

pode ser pernanente; os chaveria que faltar deves ser mobilizados, é v unico carinhos Quanto a incompreensão poi
parte do Chanan de meus motivos, quero lenbrarque ele mesmo, quando hovve us probicua serig abandonou o trabalhe
E naquele tenpo aão era usa eriso goral, era só o probloma dos sehliehim. Quero taaben lenbrar o Chanan le creta
que ele sabe porgue), que suspendÍ as rounióes da mázkirut porque não estava disposto a continuar nus círeulo

vicioso de discussões sobre crises, ses que viseso solução para elase 3
Y o Em nome de Guivot Zolé, informo que o Chaver 3, Epstein será o mobilizado do mos:

na Hanhaga Eliona. Seu trabalho será somente do 3 ou 4 dias por semana, mas de qualquer foras € usa ajuda consi
ravel,

Proponho que a Manhagá Elionã aceito a fixação do prazo de um mês para os 2 ehavoria mobilizados
8 apola-losom sua demissão caso nao vanhan mais 2 shavgria pelo menos. Proponho tesben que seia formada ₪58 ₪81

kirut peíla aspiiada, que recsba tarofas, 2 cuja existencia $ parcial, somente nesse período.

(A maioria dos chavoris se opões a dar apoio "a priori? a denissão dos ebaverim).
Saz) - Compreendo porfettamento que a Hanhagá não queira ratificar “a pripri” una

89815540 ףטס 550 8numa oventualidade. Comproneto-me aacoitars a) à formação de usa mazkirut peita amplias
da provisoria; b) Ativiza-ia palo perfodo deum mes. lisxapas Declaro en seu nove pessoal le penso que imanued
taaben o fara) que apos este período de us nes percebermos que não há probabilidades de vecober mais dote cha»
ers, abandonarol o trabalho intelranente, e então pediroi _apolo e ratificação por parte da Hanhagás

> 1) Constituir una mazkirui pollê provisória ampliada, que se reunirá una vez por semana. Á
sezkirut pella o assim constituida pelos smobilizados atuals mais Shuster, Bariach, Volach e Olamia

2) Fixer para a mazkirutua plano proviscrio de ação, para o período de um nos, até que sejas mobilizados
os chavorin exigidos. Suas funçoes: planificar o roslizar as atividades mais urgentes, e discutir sobre proble «
mas contrais do movimentos

3) Constatar a declaração dos 2 chavorin atualaento moblifzados, de que apresentarão sua denissio de na»nsira final so dontro de us mes não houver solução definitiva para a situação na Manhagá Eltoní,
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Chanan Glani (Mefalsia) - Quando coneçaros o trabalho, havia usa mazkirut poila que se rounia periodica»

mente, mas Karabina deixo: de convocê-la já ha meses, sem motivo. 9 50 200110 a aneaga de denissio dos chaveria
mobilizados. Proponho que se designo aquí uma mazkirut palla que sa reuna usa vez por sonana, o que, alen de sá
discutir os problemas, seus eomponentes receban tarefas diversas, mesmos que não sejas mobilizados os chaveria
exigidos,

-
Karabighevsky - Não acsitarei de nshhusa foraa esta propostas É um pseudo-paliativo, que não resolve no-

nhum problema. Acolto uma mazkivut, nas não ua corpo que se reuna periodicapente para recober tarefas que somen.
te mobilizados de tempo integral poden so libertar para cumprir. Esta solução pode ajudar porum nes, vas não

pode ser persanente; os chaveris que faltan deves ser mobilizados, é v gnico casinhos Quanto a incompreensão poi
parte do Chanan de meus motivos, quero lenbrarque ale mesmo, quando hovve un probicna sorig abandonou o trabalhe
E naquele tempo año era una crise geral, era sí o problema dos sehlichim. Quero tasbem lenbrar o Chanan (e ersi«

que ele sabs porque), que suspendf as reuniões da mazkirut porque não estava disposto a continuar nus círeulo
vicioso de discussões sobre crises, ses que visgso solução para elas. a

Y + Em nome de Guivot Zalé, informo que o Chaver B. Epstein será o nobilizado do nesht

na Hanhaga Eliona. Seu trabalho será somente do 3 0u 4 dias por semana, mas de qualquer forma € usa ajuda consi
ravel,

Proponho que à !anhagé Eliona aceito a finagio do prazo de un mes para os 2 chavoria aobilizado:
8 apolá-losem sua demissão caso não vanhas mais 2 chavoria pelo menos. Proponho tesbem que seja formada úma mai

kirut peila ampliada, que reczba tarefas, à cuja existência O parcial, sononte nesse parfodo.
(a maioria dos chavoria se opoes a dar apolo "a priori” a denissão dos ebaverim).

- Compreendo porfettamente que a Hanhagá não queira ratificar “a pripri” uma
88815540 ףטס 55 8numa oventual idades Compronsto-uo aacoitars a) à formação do usa mazkirut perla amplias
da provisoria; b) Ativiza-ia pelo perfodo deun nes. dexapas Declaro en seu nome pessoal le penso que imanued
tanbea o fara) que após este período de us nês percebermos que não há probabilidades de vecober mais dois cha-
|0o trabalho inteiramente, e então pediro! apolo e ratificação por parte da Hanhagão

o 1) Constituir una nazkirut pollá provisória ampliada, que se reunirá uma voz por semana. Á
sezkirut pejla o assim constituida pelos mobilizados atuais meis Shustor, Barlach, Volach o Clants

2) Fixer para a mazkirui_us plano groviscrio de ação, para o perfodo de us mos, até que sejas mobilizados
os chavoris exigidos. Suas fungoes: planificar e roalizar as atividades mais urgentes, e discutir sobre proble «
nas contrais do movimentos

3) Constatar a deciaração dos Z chaverin atualcento moblilzados, dea gue apresentarão suz demissão de na»
nsira final se dentro de us ses não houver solução definitiva para a situas 1Ro na Hanhagá Elbonás

  

 


